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                  ก่อนที�อารยธรรมของอินเดีย จะไดแ้ผอ่ิทธิพลขยายเขา้มาทั�งทางดา้นศาสนาและ  
ศิลปวฒันธรรมสู่ดินแดนเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้เดิมทีเดียวภูมิภาคนี�ไดม้ีอารยธรรมในยคุ  

ก่อนประวตัิศาสตมาแลว้หลายพนัปี ตามหลกัฐานที�ขดุพบโบราณวตัถุ เครื�องใชต้่าง ๆ 

ประวตัิศาสตร์และรูปแบบศิลปกรรมในประเทศไทย



แหล่งโบราณคดบี้านเชียง  เป็นแหล่งโบราณคดีสาํคญัแห่งหนึ�ง อยูท่ี�อาํเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี
ที�ทาํใหร้ับรู้ถึงการดาํรงชีวติในสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ยอ้นหลงัไปกวา่ 5,000 ปี
ร่องรอยของมนุษยใ์นประเทศไทยสมยัดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมที�มีพฒันาการแลว้ใน
หลายๆ ดา้น โดยเฉพาะดา้นความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อนัเป็นเครื�องมือสาํหรับช่วยใหผู้ค้น
เหล่านั�นสามารถดาํรงชีวติและสร้างสงัคม-วฒันธรรมของมนุษยไ์ดส้ืบเนื�องต่อกนัมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน วฒันธรรมบา้นเชียงไดค้รอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออีกกวา่ร้อย
แห่ง ซึ� งเป็นบริเวณพื�นที�ที�มีมนุษยอ์ยูอ่าศยัหนาแน่นมาตั�งแต่หลายพนัปีแลว้



อนิเดียได้แผ่อทิธิพลเข้ามาโดยผา่นทางการค้าขาย นกับวช อนัได้แก่ ศาสนาตา่ง ๆ พระพทุธศาสนาทั *ง
นิกายหินยาน (เถรวาท) และนิกายมหายาน (ลทัธิอาจาริยวาท) ศาสนาฮินดหูรือศาสนาพราหมณ์ ซึ1งเคารพนบัถือบชูา
ในองค์พระศิวะ องค์พระวิษณหุรือพระนารายณ์และองค์พระพรหม เหลา่นี *เป็นเทพเจ้าสงูสดุ อีกทั *งศาสนาทั *งหมดล้วน
ตา่งก็นิยมทํารูปเคารพไมว่า่จะเป็นพระพทุธปฏิมาและเทวรูปปฏิมา โดยสร้างสรรค์ขึ *นตามกฎเกณฑ์แหง่ประติมาณ
วิทยา เชน่ พระพทุธลกัษณะตา่ง ๆ ได้ถกูกําหนดเอกไว้ในคมัภีร์มหาบรุุษลกัษณะที1เขียนมาแต่สมยัอนิเดียโบราณ สว่น
ใหญ่การสร้างพระพทุธปฏิมาในเมืองไทยนั *น ก็ได้รับอทิธิพลดงักลา่วมาจากศิลปะอนิเดียทางตอนใต้ จะยกเว้นอยูบ่้าง
ในสมยัศรีวิชยั และสมยัเชียงแสน โดยเฉพาะในต้น ๆ สมยัทั *งสองนี * ได้รับอทิธิพลมาจากศิลปะของอนิเดียสมยัปาละ 

ซึ1งอยูท่างด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของอนิเดีย
รูปแบบของศลิปกรรมในประเทศไทยแบ่งได้ 9 สมัยด้วยกัน ดังนี �
1 สมยัโบราณวตัถรุุ่นเกา่ที1ค้นพบ1 สมยัโบราณวตัถรุุ่นเกา่ที1ค้นพบ
2 สมยัทวารวดี (พทุธศตวรรษที1 12 - 16)

3 สมยัศรีวิชยั (พทุธศตวรรษที1 13 - 18)

4 สมยัลพบรุี (พทุธศตวรรษที1 16 - 18)

5 สมยัเชียงแสน (พทุธศตวรรษที1 16 - 23)

6 สมยัสโุขทยั (พทุธศตวรรษที1 19 - 20)

7 สมยัอูท่อง (พทุธศตวรรษที1 17 - 20)

8 สมยัอยธุยา                            (พทุธศตวรรษที1 20 - 23)

9 สมยัรัตนโกสนิทร์                     (พทุธศตวรรษที1 24 – 25)



1. สมัยโบราณวัตถุรุ่นเก่าที$ค้นพบ
ตะเกียงโรมนัสมัฤทธิ; ค้นพบที1ตําบลพงตกึ อําเภอทา่มะกา จงัหวดักาญจนบรุี เป็นหลกัฐานทาง

ศิลปวตัถ ุที1ขดุค้นพบเกา่แกท่ี1สดุก่อนประมาณพทุธศตวรรษที1 6 และคงเป็นพ่อค้าชาวอนิเดียเป็นผู้ นําเข้ามา  

และพระพทุธรูปแสดงลกัษณะอทิธิพลของศิลปะสมยัอมราวดีของอนิเดียอยา่งชดัเจน เชน่ พระพทุธรูปที1พบใน
จงัหวดันครราชสีมา เพชรบรุี หรือแถบทางภาคใต้บางจงัหวดัของไทย เชน่ นราธิวาส เป็นต้น



พระพุทธรูปอินเดียแบบคุปตะ ประทบัยนื
ดว้ยอาการตริภงัค ์พบที�เวยีงสระ อ.นาสาร จ.
สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปปางแสดงธรรมหรือปางประทาน
อภยัแบบอมราวดี พบที�นครราชสีมา

พระพุทธรูปแบบหลงัคุปตะ พบที�ต.พงตึก 
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี



2. ศลิปกรรมสมัยทวารวด ี(พุทธศตวรรษที$ 12 – 16 )
เป็นอาณาจกัรอยู่ในดนิแดนแถบภาคกลางของประเทศไทย ได้มีบนัทกึของนกัพรตจีนชื1อเหี *ยนจงั ที1ได้

จาริกแสวงบญุไปศกึษาพระพทุธศาสนาที1อินเดีย กลา่วถึงดินแดนแถบนี * ในชื1อ TO – LO – PO – TI ซึ1งก็หมายถึง ทวารวดี แล้วก็เป็น
ชื1อเดียวกนัที1ได้จารึกเป็นภาษาสนัสกฤตบนเหรียญเงินที1ได้มีการขดุพบในดินแดนดงักลา่ว ในสมยันี *นบัถือพระพทุธศาสนา นิกาย
หินยานหรือลทัธิเถรวาท จากหลกัฐานโบราณคดีได้ขดุพบพระพทุธรูปศิลปะสมยัคปุตะของอินเดียเป็นสิ1งบง่ชี *ว่า ศลิปะของอินเดียได้
มีอิทธิพลเข้าสูด่ินแดนแถบนี *อย่างชดัเจน

ที1จงัหวดันครปฐม มีพทุธเจดีย์สมยัทวารวดีมากกว่าที1อื1น ถือกนัว่าเป็นพทุธเจดีย์ที1เก่าแก่ที1สดุที1มีใน
ประเทศไทย สว่นพระพทุธรูปและเทวรูปในสมยันี *ค้นพบทั *งที1แกะสลกัด้วยหิน และการหลอ่ด้วยโลหะสําริด นอกจากนี *ยงัมีการขดุ
ค้นพบโบราณสถานสมยัทวารวดี ที1ตําบลคบูวั จงัหวดัราชบรุี มีหลกัฐานที1ทําให้เชื1อว่าคบูวัอาจเคยเป็นเมืองสําคญัหรือเป็นราชธานี
มาก่อนก็ได้ และยงัมีการขดุพบศิลปโบราณวตัถขุองสมยันี *ในแหลง่อื1น ๆ อีกเชน่ที1อู่ทอง กาญจนบรุี สพุรรณบรุี ลพบรุีและปราจีนบรุี

ลกัษณะของพระพทุธรูปที1พบในสมยันี * ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสมยัอมราวดีและสมยัคปุตะของอินเดีย ลกัษณะของพระพทุธรูปที1พบในสมยันี * ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสมยัอมราวดีและสมยัคปุตะของอินเดีย 
ลกัษณะที1เด่นชดั คือมีจีวรที1เรียบบางแนบติดพระวรกาย สว่นพระพกัตร์ทําเส้นพระขนงติดต่อกนั

การก่อสร้างสว่นใหญ่สร้างพระเจดีย์เป็นสําคญั ลกัษณะทําฐานทกัษิณเป็นเหลี1ยมองค์สถปูกลมเป็นทรงโอ
ควํ1า  ตอนบนเป็นอาสน์และมียอดเตี *ย แสดงถึงอิทธิพลรูปแบบลกัษณะมาจากพระสถปูเจดีย์ที1เมืองสาญจขิองอนิเดีย สว่นยอดที1เป็น
ปรางค์ได้มีการสร้างเสริมขึ *นมาภายหลงั สถาปัตย- กรรมที1สําคญัได้แก่ เจดีย์จลุประโทนที1จงัหวดันครปฐม วดัโขลง ตําบลคบูวั 
จงัหวดัราชบรุี และเจดีย์วดักู่กฏุ หรือจามเทวี จงัหวดัลําพนู (สมยัทวารวดีตอนปลาย)



อาณาจกัรทวาราวดี



แผนที�อาณาจกัรทวาราวดี



เจดียว์ดักู่กดุ จงัหวดัลาํพนู



พระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม



   ปี 2486 มีการคน้พบเหรียญเงินที�จารึกดว้ยภาษาสนัสกฤต(อินเดียเหนือ) มีขอ้ความวา่          
"ศรีทวารวด ีศวรปุณยะ"แปลว่า "พระเจ้าศรีทวารวดผีู้มีบุญอนัประเสริฐ“                              

และนี�คือจุดเริ�มตน้ของชื�อ"ทวารวดี"อนัเป็นที�ยอมรับกนัในประเทศไทย



ภาพธรรมจกัรในสมยัทวารวดี



ธรรมจกัรกบักวางหมอบ” นี�แสดงใหเ้ห็นถึงการแพร่กระจายของวฒันธรรมทวารวดี



พระพุทธรูปศิลาขาว ปางแสดงธรรม (ปฐมเทศนา) ที�พระปฐมเจดียศ์ิลปะทวารวดี



พระคนัธารราษฎร์ วดัหน้าพระเมรุ

ราชิการาม จ.อยุธยา เป็นพระพทุธรูป
ศิลาขนาดใหญ่ประทบันั�งหอ้ยพระ
บาท ศิลปะแบบทวารวดี ปางปฐม
เทศนา หนา้ตกักวา้ง 1.70 เมตรเทศนา หนา้ตกักวา้ง เมตร
ขนาดสูง 5.20 เมตร พระหตัถท์ั�งสอง
ขา้งวางคว ํ�าอยูบ่นพระชานุ เบื�องพระ
ปฤษฎางคม์ีพนกัและเหนือขึ�นไปหลงั
พระเศียรมีประภามณฑลหรือรัศมี
สลกัลายที�ขอบ



พระพทุธรูปสมัฤทธิ�  สมยัทวารวดี



นกัดนตรีสตรี 5 คนกาํลงับรรเลงดนตรี



เจดียจ์ุลประโทน



เจดียท์ี�วดัมหาธาตุ จงัหวดันครศรีธรรมราช มีองคร์ะฆงัเป็นรูปโอคว ํ�า



3. ศลิปกรรมสมัยศรีวชิัย ( พุทธศตวรรษที$ 13 – 18 )
พระพทุธศาสนานิกายมหายานได้แพร่หลายเข้าสูด่ินแดนทางคาบสมทุธภาคใต้ของไทย โดยมี

เมืองสรุาษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชเป็นสําคญัแต่บางหลกัฐานนกัปราชญ์โบราณคดีกลบัเชื1อวา่น่าจะมีอาณาจกัรนี *
อยูแ่ถวหมูเ่กาะสมุาตรา ชวา บาหลี และบอร์เนียว แล้วจงึขยายอทิธิพลผา่นขึ *นมา มาเลเซียและรวมทั *งดินแดนอําเภอ
ไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

จากบนัทึกของหลวงจีนอี *จิง ซึ1งเดินทางเข้ามาสืบพระพทุธศาสนาที1อนิเดีย ในพทุธศตวรรษที1 
13 กลา่วถงึความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรเชลิไฟชี ก็หมายถงึอาณาจกัรศรีวิชยันั1นเอง

ศิลปกรรมสมยัศรีวิชยั ที1ค้นพบที1สําคญัได้แก ่ รูปพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรสําริด ที1พบ ณ วดั

 

ศิลปกรรมสมยัศรีวิชยั ที1ค้นพบที1สําคญัได้แก ่ รูปพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรสําริด ที1พบ ณ วดั
พระมหาธาต ุ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เป็นพระพทุธรูปแบบมหายาน และอีกองค์หนึ1งคือพระพทุธรูปนาคปรก 

ทําด้วยสําริดปางมารวิชยั นอกจากนี *ยงัพบพระพิมพ์ดินดิบ ซึ1งทําโดยนําเอาสว่นกระดกูพระสงฆ์ที1เคารพนบัถือในสมยั
นั *นได้มรณภพแล้ว มาคลกุกบัดินเหนียวแล้วทําเป็นพระพิมพ์ขึ *นมา หรือไม่ก็ทําเป็นรูปพระโพธิสตัว์และพระพทุธรูป

สถาปัตยกรรมที1สําคญัได้แก ่ พทุธเจดีย์หรือเจดีย์พระบรมธาตทุี1วดัพระมหาธาต ุ อําเภอไชยา 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เป็นเจดีย์ที1มีลกัษณะใกล้เคียงกบั “จนัทิ” หรือ “จนัดิ” ของศิลปะชวาภาคกลางในอนิโดนีเซีย



พระวษิณุ อิทธิพลศิลปะอินเดียแบบปัลลวะ (พทุธศตวรรษที� ๑๔) เดิมอยูท่ี�เขาพระนารายณ์ อาํเภอกะปง
จงัหวดัพงังา ต่อมาเคลื�อนยา้ยไปเกบ็รักษาที�พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช และตั�งแต่พ.ศ. 
๒๕๓๒ ถึงปัจจุบนัจดัแสดงในพพิิธภณัฑสถานแห่งชาติ ถลาง จงัหวดัภูเกต็



พระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร ศิลปะศรีวชิยั (พทุธศตวรรษที� ๑๓) พบที�วดัศาลาทึง อ.ไชยา
จ.สุราษฎร์ธานี



พระพิมพด์ินดิบ ศิลปะศรีวชิยั (พทุธศตวรรษที� ๑๔ - ๑๕)



พระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร ศิลปะศรีวชิยั อิทธิพลศิลปะอินเดีย
แบบปัลลวะ (พทุธศตวรรษที� ๑๓ - ๑๔) พบที�ควนสราญรมย์ อ.พนุพิน
จ.สุราษฎร์ธานี เมื�อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔



พระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร ศิลปะศรีวชิยั (พทุธศตวรรษที� ๑๔) ยา้ยมาจากวดัพระบรมธาตุไชยา อ.ไชยา
จ.สุราษฎร์ธานี



พระโพธิสตัวป์ัทมปาณิ (พระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร) ศิลปะศรีวชิยั (พทุธศตวรรษที� ๑๔ - ๑๕) พบที�วดั
พระบรมธาตุไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี



นางดารา ศิลปะศรีวชิยั (พทุธศตวรรษที� ๑๕ - ๑๖) พบที�บา้นหวัคู อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี



นางจุนฑา (ศกัดิของพระโพธิสตัวว์ชัรสตัว)์ ศิลปะศรีวชิยั (พทุธศตวรรษที� ๑๓ - ๑๔)



พระพทุธรูปแสดงปางมารวชิยั ภายใต้
พงัพานนาค ศิลปะศรีวชิยั (พ.ศ. 
๑๗๒๖) สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ
กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงนาํมา
จากวดัเวยีง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้
ยา้ยไปประดิษฐาน ณ วดัเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม ภายหลงัยา้ยไปจดัแสดงที�
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื�อ
๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๔๗๑



พระพิมพด์ินดิบภาพพระพทุธเจา้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ศิลปะศรีวชิยั (พทุธศตวรรษที� ๑๒ - ๑๓) 
พบที�ถ ํ�าเขาอกทะลุ จ.พทัลุง



พระพิมพด์ินดิบภาพพระพทุธเจา้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ศิลปะศรีวชิยั (พทุธศตวรรษที� ๑๒ - ๑๓)



สถาปัตยกรรมแบบศรีวิชยั
พระบรมธาตุไชยาที�เมืองไชยา จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี มีลกัษณะเป็นเจดียห์ลาย
ยอด หรือเรียกวา่ ยอดแซง โดยมี
ยอดสาํคญัที�องคใ์หญ่อยูต่รงกลางยอดสาํคญัที�องคใ์หญ่อยูต่รงกลาง
แบบเจดียข์องชวา ซึ�งเป็นลกัษณะ
เจดียท์รงปราสาท กล่าวคือ มี

หลงัคาหลายชั�น มีซุม้จรนาํทั�งสี�ดา้น



4. ศิลปกรรมสมัยลพบุรี
ในระหว่างพทุธศตวรรษที1 16-18 พระพทุธศาสนาที1นบัถือกนัในดินแดนภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ไทยนั *น มีด้วยกนัทั *งสองนิกาย ได้แก่ นิกายหินยาน หรือลทัธิเถรวาท อนัสืบเนื1องตั *งแต่สมยัทวารวดี และนิกายมหายาน หรือลทัธิอา
จาริยาวาทอนัสืบเนื1องมาจากทางขอม หรือบางหลกัฐานเชื1อว่าอาจจะมาจากสมยัศรีวิชยัด้วย เพราะในสมยัเดียวกนันี *ดินแดนขอมมี
ความเจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพลมาก ดงันั *นจงึมีการแผอ่ิทธิพลตา่ง ๆ ทั *งศาสนาและศิลปวฒันธรรมเข้ามาสูด่ินแดนดงักลา่ว 
ศิลปกรรมสมยันี *จงึได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมขอม ซึ1งเต็มไปด้วยแรงบนัดาลใจในการสร้างงาน
ศิลปกรรมจากพระพทุธศาสนาและศาสนาฮนิดหูรือพราหมณ์  มีการค้นพบศาสนสถานลกัษณะศิลปกรรมขอมหลายแห่ง เช่น เทวส
ถาน ปราสาทภมูโิพน จงัหวดัสรุินทร์ ปราสาทเขาพนมรุ้ง จงัหวดับรุีรัมย์ และที1สําคญัคือพระปรางค์สามยอด จงัหวดัลพบรุี เป็นต้น

ประติมากรรมสมยัลพบรุี สว่นมากขดุพบทางภาคอีสาน และภาคกลาง โดยเฉพาะที1จงัหวดัลพบรุี พระพทุธรูปในสมยันี *
มีลกัษณะเฉพาะที1สามารถสงัเกตได้คือพระพกัตร์เป็นรูปเหลี1ยม พระขนงโงโค้งแบบปีกกา พระวรกายมีความบกึบนึแลดเูข้มแข็งมี
อํานาจ แต่ก็ซ่อนเอาไว้ซึ1งความนุ่มนวล ความสง่างามไว้ได้อย่างน่ามหศัจรรย์ ได้แก่ลกัษณะของความสงบนิ1งที1มาจากการประสานอํานาจ แต่ก็ซ่อนเอาไว้ซึ1งความนุ่มนวล ความสง่างามไว้ได้อย่างน่ามหศัจรรย์ ได้แก่ลกัษณะของความสงบนิ1งที1มาจากการประสาน
กลมกลนืกนัอย่างงดงาม   ในระยะหลงั พระเกตมุาลามกัทําเป็นกลีบบวัซ้อนกนัขึ *นเป็นชั *น ๆ มีพระรัศมีแบบบวัตมูอยู่ข้างบน เนื1อง
ด้วยในสมยันี *นบัถือพระพทุธศาสนาทั *งสองลทัธินิกาย ดงันั *นพระพทุธรูปจงึมีลกัษณะที1แตกต่างกนัออกไป ดงันี *

นิกายหินยานหรือลทัธิเถรวาท ลกัษณะของพระพทุธรูป เป็นลกัษณะแบบพระมนษุยพทุธเจ้า หรือพระพทุธเจ้าที1ทรงเป็น
มนษุย์ สว่นนิกายมหายานหรือลทัธิเถรวาทมีความเชื1อ ความนิยมสร้างพระพทุธรูปทรงเครื1อง ตามคติความเชื1อที1ว่า มีพระอานิพทุธ
เจ้าประจําโลกพระองค์หนึ1งต่างหาก ฉะนั *นพระอานิพทุธเจ้าจงึต้องเป็นพระพทุธรูปทรงเครื1องให้แตกต่างกบัพระพทุธรูปองค์อี1น ๆ จงึ
เรียกกนัทั1วไปว่า “พระทรงเครื1อง”  อย่างไรก็ตามทั *งพระพทุธรูปทั *งสองลทัธินิกาย มีทั *งที1เป็นพระพทุธรูปแกะสลกัด้วยศิลาทราย หลอ่
ด้วยสําริด และพระพิมพ์

สถาปัตยกรรมที1สําคญัในสมยันี * ได้แก่พระปรางค์สามยอด ที1จงัหวดัลพบรุี ปราสาทหินพิมาย จงัหวดันครราชสมีา และ
ปราสาทเมืองสงิห์ จงัหวดักาญจนบรุี



พระพทุธรูปสมยัลพบุรี มีหนา้ผากกวา้ง
คางเป็นเหลี�ยม ปากแบะ ริมฝีปากหนา
พระขนงนูนเป็นสนั พระนาสิกโคง้และยาว
พระหณุเป็นปมป้าน ไรพระศกที�ต่อกบัพระ
นลาฏหนาโต อุณหิศใหญ่เป็นรูปฝาชี มี
ลวดลายคลา้ยมงกฎุเทวรูป มีทั�ง
พระพทุธรูปประทบันั�งและยนื ในสมยันี�
ชอบสร้างพระพทุธรูปนั�งขดัสมาธิปางนาค
ปรกกนัมาก พระพทุธรูปมีทั�งหล่อดว้ย
สมัฤทธิS และสลกัดว้ยศิลา สาํหรับพระ
พทุธรูที�หล่อดว้ยสมัฤทธิS มกัชอบหล่อเป็น
สมัฤทธิS และสลกัดว้ยศิลา สาํหรับพระ
พทุธรูที�หล่อดว้ยสมัฤทธิS มกัชอบหล่อเป็น
พระพทุธรูปองคเ์ดียว หรือหลายองค์ อยู่
เหนือฐาน อนัเดียวกนันอกจากนี�กย็งัมีพระ
โพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร หรือนางปัญญา
บารมี เทวรูปกม็ี เช่น พระอิศวร พระ
นารายณ์ นอกจากนี�กย็งัมีพระพิมพ์ ทั�งที�
สร้างดว้ยดินเผาและโลหะ พระพิมพส์มยันี�
มกัมีรูปพระปรางค์ เขา้มาประกอบเสมอ



พระพทุธรูปปางนาคปรก



พระพทุธสลกัหินสมยัลพบุรี



พระพุทธรูปปางประทานอภยัพระทบัยนืสมยัลพบุรี



พระพทุธรูปปางประทบัยนืในท่าประทานอภยั สมยัลพบุรี



กลีบขนุนปรางคส์ลกัภาพอปัสร (รูปสตรีจบัปลายจีบผา้นุ่งแลว้กรีดกราย) ศิลปะลพบุรี พทุธ
ศตวรษที� ๑๘ ถึง ๑๙ ไดจ้ากอาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี



พระพทุธรูปปางสมาธินาคปรก ศิลปเขมรแบบนครวดั พทุธศตวรรษที� 17 วดัเชิงท่า
ตาํบลท่าทราย จงัหวดันนทบุรี



ทบัหลงั ประติมากรรมสมยัลพบุรีแกะสลกัดว้ยหิน เป็นส่วนหนึ�งของสถาปัตยกรรมลพบุรี



สถาปัตยกรรมแบบลพบุรี



ปราสาทหินพิมาย จงัหวดันครราชสีมา



5. ศลิปกรรมสมัยเชียงแสน
          นบัตั *งแต่ศิลปกรรมสมยัเชียงแสนเป็นต้นไป ถือกนัว่าเป็นศิลปกรรมของชนชาติไทยอย่างแท้จริง ในสมยันี *อยู่ในช่วงพทุธ
ศตวรรษที1 16-23 มีอาณาจกัรสมยัโบราณชื1ออาณาจกัรล้านนา โดยมีเมืองเชียงแสนปัจจบุนัอยู่ในพื *นที1จงัหวดัเชียงรายเป็นเมือง
สําคญั นอกจากนี *ก็มีเมืองเชียงใหม ่เชียงราย เป็นต้น ศิลปกรรมสมยัเชียงแสน อาจเรียกได้อีกชื1อหนึ1งว่า “ศิลปกรรมแบบล้านนา”
ลกัษณะพระพทุธรูปสมยันี * ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปกรรมของเมืองหริภญุชยั และศิลปกรรมแบบพกุามของพมา่ เข้ามาผสมผสาน
บ้างในบางสว่น นิยมทําเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยันั1งขดัสมาธิเพชรแลเห็นฝ่าพระบาททั *งสองข้าง ฐานมีกลีบบวัควํ1าบวัหงาย 
พระองค์มีวรกายอวบอ้วน พระอรุะนนู ทรงห่มจีวรเฉียงเหนือราวพระถนัด้านซ้ายมีชายจีวรสั *น ตรงปลายเป็นรูปเขี *ยวตะขาบคู่ พระ
รัศมีหกัหายเป็นรูปคล้ายดอกบวัตมูขมวดพระเกศาใหญ่ ลกัษณะทรงพระพกัตร์กลมอมยิ *มน้อย ๆ มีกลีบดอกบวัรองรับฐาน 
พระพทุธรูปดงักลา่วนี * จดัว่าเป็นพระพทุธรูปศลิปกรรมสมยัเชียงแสนยคุต้น



          สว่นยคุหลงัสามารถสงัเกตได้ดงันี * มีพระรัศมีเป็นรูปเปลวไฟ ชายจีวรยาวลงมาจรดพระนาภี ได้รับอิทธิพลจาก
พระพทุธรูปลงักา ต่อมาในพทุธศตวรรษที1 23 เนื1องด้วยดินแดนล้านนาได้ติดต่อสมัพนัธ์กบัดินแดนอื1น ๆ ก็ปรากฏว่าได้มีลกัษณะ
ศิลปกรรมของดินแดนเหลา่นั *น เช่น สโุขทยั อยธุยา พกุาม (พมา่) และล้านช้าง เข้ามามีอิทธิพลอยู่บ้างในพระพทุธรูปสมยัเชียงแสน
ชั *นหลงั ๆ สว่นใหญ่พระพทุธรูปสมยันี *หลอ่ด้วยสําริด

สถาปัตยกรรมสมยัเชียงแสน โบสถ์ วิหาร มีลกัษณะโครงสร้างของอาคารหลงัคาบง่บอกถึงเอกลกัษณ์ไทยชดัเจน 
หากแต่สถปูหรือพทุธเจดีย์ต่างก็ได้รับอิทธิพลของรูปแบบจากหลายแหลง่ด้วยกนั เชน่ที1สถปูเจดีย์ของวดัเจ็ดยอด จงัหวดัเชียงใหม ่
ได้รับอิทธิพลจากสถปูเจดีย์พทุธคยา ประเทศอินเดียและสว่นมากเจดีย์ทั1ว ๆ ไป รับอิทธิพลจากเจดีย์ทรงระฆงัควํ1าของศิลปกรรมแบบ
ลงักา หรือพระพทุธศาสนาลทัธิลงักาวงศ์
                      นอกจากนี *ยงัปรากฏว่ามีภาพปนูปั *นลกัษณะลอยตวั ที1ถือกนัว่ามีความงดงามของศิลปกรรมสมยัเชียงแสน ได้แก่ งาน
ประติมากรรมปนูปั *นหวัพญานาค เชิงบนัไดที1วดัเจดีย์หลวงและวดัอโุมงค์ จงัหวดัเชียงใหม่

สถาปัตยกรรมที1สําคญัในสมยันี * ได้แก่ โบสถ์วดัพระสงิห์วรมหาวิหาร จงัหวดัเชียงใหม,่ เจดีย์เหลี1ยมในวดัพระธาตหิริ
ภญุไชย จงัหวดัลําพนู และพระธาตดุอยสเุทพ จงัหวดัเชียงใหม ่เป็นต้น

สถาปัตยกรรมที1สําคญัในสมยันี * ได้แก่ โบสถ์วดัพระสงิห์วรมหาวิหาร จงัหวดัเชียงใหม่ เจดีย์เหลี1ยมในวดัพระธาตหิริ
ภญุไชย จงัหวดัลําพนู และพระธาตดุอยสเุทพ จงัหวดัเชียงใหม ่เป็นต้น



       ประติมากรรมเชียงแสน รุ่นที� 1 เป็น
พระพทุธรูปที�มีพระรัศมีเป็นดอก
บวัตูมหรือลูกแกว้ ขมวดพระเกศา
ใหญ่ พระพกัตร์กลมอมยิ�ม พระหนุ
(คาง) เป็นปม พระองคอ์วบอว้น
พระอุระนูนและกวา้ง ดุจหนา้อกสิงห์
ชายจีวรเหนือพระองัสาซา้ยสั�นปลายชายจีวรเหนือพระองัสาซา้ยสั�นปลาย
มีแฉกเป็นเขี�ยวตะขาบ
ชอบทาํปางมารวชิยัและขดัสมาธิเพชร
(แลเห็นฝ่าพระบาททั�ง 2 ขา้ง) และ
ที�ฐานจะทาํเป็นรูปบวัคว ํ�าและบวั
หงาย เป็นพระพทุธรูปที�มีอิทธิพล
แบบปาละของอินเดีย



พระพทุธรูปเชียงแสนสิงห์ ๑



       ประติมากรรมเชียนแสน รุ่นที� 2 
หรือเรียกวา่เชียงแสนรุ่นหลงัหรือ
เชียงใหม่ เป็นพระพทุธรูปที�ไดร้ับ
อิทธิพลจากศิลปะสุโขทยั มีลกัษณะ
ที�สงัเกตุไดค้ือ พระรัศมี เป็นดอก
บวัตูมที�สูงขึ�น บางครั� งกเ็ป็นเปลว
แบบสุโขทยั ขมวดพระเกศาเลก็
พระวรกาย บางองคก์อ็วบอว้นและ
พระอุระนูน แต่มีชายจีวรยาวลง
มาถึงพระนาภี ชอบทาํนั�งขดัสมาธิ
พระอุระนูน แต่มีชายจีวรยาวลง
มาถึงพระนาภี ชอบทาํนั�งขดัสมาธิ
ราบ ประติมากรรมรูปปั� นรูปเทวดา
และนางฟ้า ที�ประดิษฐานเจดีย์ วดั
เจด็ยอด (ภาพล่าง) สร้างในสมยั
พระเจา้ติโลกราช มีทรวดทรง
เช่นเดียวกบัพระพทุธรูปเชียงแสน
รุ่น 2 ซึ� งนบัวา่เป็นประติมากรรมที�
งดงามมากอีกแห่งหนึ�ง



สถาปัตยกรรมแบบเชียงแสน

วดัเจด็ยอด จงัหวดัเชียงใหม่



6. ศิลปกรรมสมัยสุโขทยั (พทุธศตวรรษที1 19 – 20 )
ก่อนที1พ่อขนุศรีอินทราทิตย์จะได้สถาปนาราชวงศ์พระร่วงขึ *นปกครองอาณาจกัร

สโุขทยั มีหลกัฐานอนัเชื1อได้ว่าสโุขทยัเคยยิ1งใหญ่ และมีอํานาจมาก่อน อีกทั *งยงัมีงานศิลปกรรมของ
อาณาจกัรที1ลํ *าเลิศสงูสง่มาก่อน เช่นปรางค์ที1วดัพระพายหลวง เป็นลกัษณะศิลปกรรมไทยผสมขอม หรือ
อาจร่วมสมยักบัศิลปกรรมแบบบายนของขอมในสมยันั *น

วดัพระพายหลวง



ราชธานีสโุขทยั เริ1มขึ *นประมาณ พ.ศ.1778 มีพ่อขนุศรีอินทราทิตย์ เป็นพระปฐมกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์พระร่วง ตอ่มาก็มีพ่อขนุรามคําแหงมหาราชได้แผ่ขยายอาณาจกัรออกไปได้ดินแดนใกล้เคียงอีก
มาก และได้มีพระมหากษัตริย์สืบราชสมบตัิตอ่มาอีกจนถึง พ.ศ.1920 เป็นสมยัที1อาณาจกัรกรุงศรีอยธุยา
กําลงัเจริญรุ่งเรืองและมีอํานาจมากได้รวมเอาสโุขทยัเข้ามาเป็นส่วนหนึ1งสว่นเดียวกนั

ในสมยัสโุขทยัได้เคารพนบัถือเลื1อมใสในพระพทุธศาสนานิกายหินยานหรือเถรวาทลทัธิลงักา
วงศ์ ศิลปกรรมสมยัสโุขทยั ถือกนัว่าเป็นยคุเจริญสงูสดุยคุหนึ1งของศิลปกรรมไทยแล้วก็มีครบทกุประเภท
ในสาขาทศันศิลป์ ได้แก่งานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และศิลปประยกุต์                 

พระพทุธรูปสมยัสโุขทยัแบง่ออกเป็น 4 หมวด  คือ    พระพทุธรูปสมยัสโุขทยัแบง่ออกเป็น 4 หมวด  คือ    
                                1. หมวดใหญ่

2. หมวดกําแพงเพชร
3. หมวดพระพทุธชินราช
4. หมวดเบด็เตลด็ หรือ หมวดวดัตระกวน



หมวดใหญ่ มีพระพกัตร์รูปไข่
พระขนงโก่ง พระนาสิกงุม้ ไม่มีไร
พระศก ถา้มีกเ็ป็นเส้นตื�น ๆ ไม่นูน
ขึ�นมากนกั พระโอษฐอ์มยิ�ม รัศมี
เป็นเปลว พระองัสาใหญ่ บั�น
พระองคเ์ลก็ พระองคอ์่อนชอ้ย งาม
สง่า จีวรไม่แขง็กระดา้ง ครองจีวร
ห่มเฉียง ชายจีวรยาวลงมาถึงพระห่มเฉียง ชายจีวรยาวลงมาถึงพระ
นาภี ปลายเป็นลายเขี�ยวตะขาบ ชอบ
ทาํปางมารวชิยัประทบันั�งขดัสมาธิ
ราบ ฐานเป็นหนา้กระดานเกลี�ยง
พระพทุธรูปหมวดใหญ่จดัวา่ เป็น
แบบสุโขทยัแท้ พบมากที�สุด และมี
พทุธลกัษณะงดงามเป็นเยี�ยม



พระพทุธรูปสาํริด ปางมารวชิยั



หมวดกาํแพงเพชร แบบนี� รูปร่างหนา้ตาดูจืดกวา่หมวดใหญ่ พระพกัตร์ตอนบนกวา้ง พระหนุเสี� ยม



หมวดพระพุทธชินราช พระพกัตร์รูปไข่ค่อนขา้งกลม พระปรางค่อนขา้งอวบ พระอาการสงบ
เสงี�ยม พระองคแ์ขง็มากกวา่อ่อนชอ้ย ค่อนขา้งอวบอว้น นิ�วพระหตัถท์ั�งสี�มีปลายเสมอกนั เช่น พระพทุธ
ชินราชที�วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ จงัหวดัพิษณุโลก



พระพุทธชินราช   เป็นพระพุทธรูปหล่อดว้ยสาํริด 
ปางมารวิชยั ศิลปะสุโขทยัตอนปลาย  สร้างขึ�นในสมยัพระ
มหาธรรมราชาที� 1 (พญาลิไท) พร้อมกบัพระพุทธชินสีห์กบั
พระศรีศาสดา  ในการเททองปรากฏวา่หล่อไดส้าํเร็จเพียง
สององค ์ส่วนพระพุทธชินราชทองแล่นไม่ตลอด ตอ้งทาํสององค ์ส่วนพระพุทธชินราชทองแล่นไม่ตลอด ตอ้งทาํ
พิมพห์ล่อใหม่ถึงสามครั� ง  ครั� งสุดทา้ยพระอินทร์ไดแ้ปลง
กายเป็นชีปะขาวมาช่วยเททองหล่อ จึงหล่อไดเ้สร็จสมบูรณ์    

พระพุทธชินราชเป็นองคพ์ระประธานวดัพระ
ศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปที�มีพระพุทธ
ลกัษณะที�งดงาม เสน้รอบนอกพระวรกายอ่อนชอ้ย พระ
พกัตค์่อนขา้งกลม พระขนงโก่ง พระเกศมาลาเป็นรูปเปลว
เพลิง  ปลายนิ�วพระหตัถท์ั�งสี�ยาวเสมอกนั  ซุม้เรือนแกว้ทาํ
ดว้ยไมแ้กะสลกั สร้างในสมยัอยธุยา



หมวดเบ็ดเตลด็ หรือ หมวดวดัตะ
กวน พระพทุธรูปหมวดนี� มีอิทธิพลสมยั
เชียงแสนมาก คือมีรัศมีเป็นดอกบวัตูม ชาย
จีวรหรือสงัฆาฏิสั�น พระนลาฏแคบ ฐาน
ประดบัดว้ยกลีบบวั พระพทุธสิหิงคก์็
ไดม้ากจากเกาะลงักา ในสมยัพอ่ขนุ
รามคาํแหง แต่ลกัษณะฝีมือช่างเป็นศิลปะรามคาํแหง แต่ลกัษณะฝีมือช่างเป็นศิลปะ
ไทยปนลงักา อาจจะเป็นเพราะเดิมสูญ
หายไป จึงหล่อขึ�นมาใหม่ หรือถูกขดัแต่ง
จนกลายเป็นพระพทุธรูปแบบฝีมือไทย
พระพิมพม์ีทั�งทาํดว้ยดินเผาและโลหะ แต่
ชอบทาํพระปางลีลามาก และชอบทาํพระ
ประทบันั�งหลาย ๆ สิบองคใ์นแผน่พมิพอ์นั
เดียวกนั เรียกวา่ พระกาํแพงหา้ร้อย
นอกจากนี�กย็งัมีเทวรูปในศาสนาพราหมณ์
คือ พระอินทร์ และพระนารายณ์



                                ความหมายที1สําคญัของพระพทุธรูปสมยัสโุขทยั ซึ1งถือกนัวา่เป็นยคุทองของศิลปกรรม
ไทยสมยัหนึ1ง มีลกัษณะเป็นเอกลกัษณะเฉพาะตนเอง มีความงดงามที1เรียบง่ายหากแตแ่ฝงไว้ซึ1งอดุมคติอนั
สงูสดุในทางพระพทุธศาสนา กล่าวคือเป็นพระพทุธรูปที1มีพระพทุธลกัษณะในภาวะโลกตุระ (อยู่เหนือหรือพ้น
ระดบัโลกียะโดยสิ *นเชิง) มีพระพกัตร์นิ1งสงบ มีรอยยิ *มเลก็น้อย ที1ฝ่าพระบาทเรียบเสมอกนั มีส้นพระบาทยาว 
พระอรุะเหมือนราชสีห์ พระกรยาว ปลายนิ *วพระหตัถ์ทั *งสี1เสมอกนั และพระเศียรทรงอณุหิศเป็นรูปโป่ง มีเปลว
พระรัศมีอยู่เหนือกระหม่อม



ในสมยัสโุขทยัได้มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัไว้ตามศาสนสถาน เช่นภาพจิตรกรรม
ฝาผนงัในพระเจดีย์วดัเจดีย์เจ็ดแถว มีรูปแบบตามอดุมคติ เขียนเส้นรอบนอกได้อย่างอ่อนช้อยงดงาม ส่วนใหญ่
ใช้สีจํานวนน้อยเพียงไม่กี1สี เช่น ขาว เหลือง แดง ดํา เท่านั *น เป็นสีเอกรงค์ หรือสีวรรณะเดียว เป็นภาพที1เขียน
เล่าเรื1องของอดีตพระพทุธเจ้าทั *งหลายแตป่ัจจบุนันี *ภาพเหลา่นั *นชํารุดเสียหายหมดแล้ว แตก่็ยงัดีที1
ศาสตราจารย์เฟื*อ  หริพิทกัษ์ ได้ทําการคดัลอกภาพจิตรกรรมดงักลา่วเอาไว้เป็นหลกัฐานแล้ว

      

                                                   
จิตรกรรมภาพจําหลกัลายเส้น สมยัสโุขทยั



สถาปัตยกรรมสมยัสโุขทยั แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะหลายแบบ เช่น เจดีย์ทรงระฆงัควํ1า หรือทรง
ลงักาได้รับอิทธิพลจากลงักา ดงัตวัอย่างที1เจดีย์วดัช้างล้อม สว่นเจดีย์รายที1วดัเจดีย์เจ็ดแถวนั *นแสดงให้เหน็ถึง
อิทธิพลของรูปแบบศิลปกรรมของลงักาผสมกบัของศรีวิชยั และสําหรับเจดีย์ที1แสดงถึงความเป็นศิลปกรรมแบบ
สโุขทยัแท้ ๆ นั *นจะมีเป็นฐานสี1เหลี1ยมซ้อนกนัขึ *นไป 3 ขั *น แล้วถึงองค์พระเจดีย์เป็นเหลี1ยมยอดมีทรงพุ่มข้าว
บิณฑ์ หรือดอกบวัตมู เช่นที1วดัมหาธาต ุจงัหวดัสโุขทยั

นอกจากนี *ยงัมีอิทธิพลของศิลปกรรมแบบลพบรุีอยู่ด้วย เช่นพระปรางค์วดัพระพายหลวง 
และพระปรางค์วดัศรีสวาย เป็นต้น โดยทําขึ *นตามคติความเชื1อทางพทุธศาสนานิกายมหายานที1รับมาจากสมยั
ลพบรุี

                 เจดีย์พุม่ข้าวบิณฑ์ ก่อด้วยอิฐ                                        ลกัษณะเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
                พระศรีมหาธาต ุจงัหวดัสโุขทยั               (ยอดดอกบวัตมู)



ประติมากรรมนูนสูงตกแต่งสถาปัตยกรรม วดัตระพงัทอง ปางเสดจ็จากดาวดึงส์  



พระอจันะ ภายในมณฑปวดัศรีชุม อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั



สถาปัตยกรรมแบบสุโขทยั

เจดียท์รงพุม่ขา้วบิณฑ”์ เป็นเจดียแ์บบสุโขทยัที�ไม่มีปรากฏที�ใดมาก่อน มีลกัษณะฐาน
สูงยอ่มุมไม้ ๒๐ ที�สาํคญัคือ องคร์ะฆงัทาํเป็นรูปดอกบวัตูมหรือพุม่ขา้วบิณฑ์



เจดียไ์ดร้ับอิทธิพลจากเจดียล์งักา คือ เจดียท์รงระฆงักลม ที�ฐานเจดียม์ีรูปชา้งลอ้มรอบ เช่น เจดีย์
วดัชา้งลอ้ม ที�อาํเภอศรีสชันาลยั สุโขทยั จดัเป็นเจดียท์ี�งดงามที�สุดองคห์นึ�งของสมยัสุโขทยั



วดัชา้งลอ้ม



7. ศลิปกรรมสมัยอู่ทอง (พทุธศตวรรษที1 17 – 20)

ในขณะที1เกิดมีศิลปะเชียงแสนขึ *นทางภาคเหนือสดุของประเทศไทยและศิลปะสโุขทยัทาง
ภาคเหนือตอนลา่ง  ทางภาคกลางของประเทศก็เกิดมีศิลปะแบบหนึ1งขึ *น คือศิลปะแบบอูท่อง ทางภาค
กลางของประเทศเคยเป็นที1ตั *งของอาณาจกัรทวาราวดีและตอ่มาก็ถกูพวกขอมเข้าครอบครอง ศิลปะอูท่อง
จงึได้รับอิทธิพลจากที1ตา่งๆมาผสมกนั  เนื1องจากยงัไมท่ราบถงึประวตัิศาสตร์ของสมยันี *แน่ชดั บางทา่น
เสนอควรเรียกวา่ศิลปะอโยธยาเพราะเชื1อวา่มีเมืองอโยธยาตั *งอยูท่างทิศตะวนัออกของพระนครศรีอยธุยา
และสร้างมาก่อนการตั *งพระนครศรีอยธุยา  บางทา่นก็เสนอวา่ควรเรียกวา่สกลุชา่งสพุรรณบรุี – สรรค์บรุีและสร้างมาก่อนการตั *งพระนครศรีอยธุยา  บางทา่นก็เสนอวา่ควรเรียกวา่สกลุชา่งสพุรรณบรุี – สรรค์บรุี
เพราะเชื1อวา่พระพทุธรูปแบบอูท่องได้ค้นพบมาก ณ ที1สองแหง่นี *



พระพทุธรูปแบบอู่ทอง มีไรพระศก ชายจีวรหรือสงัฆาฏิตดัเป็นเส้นตรง ประทบัขดัสมาธิราบ
ปางมารวชิยัและมีฐานเป็นหนา้กระดานแอ่นเป็นร่องเขา้ขา้งใน อนัเป็นอิทธิพลศิลปะทวาราวดี
และขอมผสมกนั โดยมกัมีรัศมี เป็นรูปบวัตูม



       พระพทุธรูปอู่ทอง ที�ไดร้ับทั�ง
อิทธิพลศิลปะขอมหรือลพบุรี จะมี
รัศมี เป็นเปลว และถึงแมน้จะ
ไดร้ับอิทธิพลศิลปะสุโขทยัเขา้มาไดร้ับอิทธิพลศิลปะสุโขทยัเขา้มา
ปนอยูม่าก แต่พระพทุธรูปกย็งัคงมี
ไรพระศก และฐานเป็นหนา้
กระดานแอ่นเป็นร่องเขา้ขา้งใน



 

พระวรกายดูสง่า พระพกัตร์ขรึม ดูเป็นรูปเหลี�ยม คิ�วต่อกนัไม่โก่งอยา่งสุโขทยัหรือเชียงแสน
พระศกนิยมทาํเป็นแบบหนามขนุน มีไรพระศก สงัฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายตดัตรง พระ
เกตุมาลาทาํเป็นทรงแบบฝาชี รับอิทธิพลศิลปะลพบุรี แต่ยคุต่อมาเป็น แบบเปลวเพลิงตามแบบ
ศิลปะสุโขทยั



พระพทุธรูปสาํริด อู่ทอง ปางลีลา



หลวงพอ่โตวดัป่าเลไลยก์ ปางปฐมเทศนา



8. ศิลปกรรมสมัยอยุธยา  (พุทธศตวรรษที$ 20 – 23 )
กรุงศรีอยธุยาได้รับการสถาปนาขึ *นในปี พ.ศ.1893 โดยพระเจ้าอู่ทอง ดินแดนที1เคยเป็น

ที1ตั *งกรุงศรีอยธุยานั *น เคยมีความเจริญรุ่งเรืองทางพระพทุธศาสนา ทั *งนิกายหินยานจากสมยัทวารวดี และ
นิกายมหายานจากชนชาติขอม หรือสมยัลพบรุีมาก่อน ครั *นชนชาติไทยได้สถาปนาเป็นใหญ่สร้างกรุงศรีอยธุยา 
ปกครองดินแดนนี * ก็เคยหนักลบัมาเคารพนบัถือพระพทุธศาสนา นิกายหินยาน หรือลทัธิเถรวาทแบบลงักาวงศ์
อีกครั *งหนึ1ง นบัตั *งแตน่ั *นมาก็กลายเป็นพระพทุธศาสนาประจําชนชาติไทยสืบเนื1องมาจนถึงปัจจบุนั

เนื1องด้วยชนชาติไทยในสมยักรุงศรีอยธุยามีความใกล้ชิดคุ้นเคยกบัชนชาติขอมมากกว่า
จากคนไทยด้วยกนัที1สโุขทยั จงึมีบางอย่างหลายประการที1ได้รับอิทธิพลของศิลปวฒันธรรม ภาษา ประเพณี
และแนวคิดการปกครองบางอย่างจากชนชาติขอม หรือสมยัลพบรุีค่อนข้างมากกว่าสโุขทยั อย่างไรก็ตามในและแนวคิดการปกครองบางอย่างจากชนชาติขอม หรือสมยัลพบรุีค่อนข้างมากกว่าสโุขทยั อย่างไรก็ตามใน
สมยัตอ่มารูปแบบศิลปกรรมสมยัอยธุยา ก็ปรากฏว่าได้รับเอาอิทธิพลจากสมยัสโุขทยัเข้ามาผสมผสานไม่น้อย
ด้วยเช่นกนั



การแบ่งยุคงานศิลปกรรมสมยัอยุธยา  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ยคุดว้ยกนัคือ
1. ยุคแรก นบัตั *งแตส่มยัพระเจ้าอู่ทองผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยธุยา (ในปี พ.ศ.1893)   

มาถึงยคุรัชกาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.2031) ลกัษณะเดน่ของงานศิลปกรรมมีทั *งพระพทุธรูป
และพระพทุธเจดีย์ ล้วนแล้วปรากฏให้เห็นถึงศิลปกรรมแบบขอมหรือลพบรุีมากกว่าทางสโุขทยั เช่น 

พระพทุธรูปมีลกัษณะผสมผสานกนัระหวา่งศิลปกรรมสมยัทวารวดีกบัสมยัลพบรุี โดยลกัษณะมีไรพระศก มี
พระรัศมีบนพระเศียรเป็นดอกบวัตมู สว่นชายจีวรหรือสงัฆาฏิตดัเป็นเส้นตรง มีฐานประทบัเรียกว่าฐานหน้า   

กระดาน โดยมากนิยมสร้างปางมารวิชยั



2. ยุคที$ 2  เป็นยคุหลงัจากที1สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถได้เสดจ็ไปประทบัเสวยราชสมบตัิที1
พิษณโุลก และได้ทรงออกผนวชชั1วคราว เช่นเดียวกบัพระมหาธรรมราชาพญาลิไท สมยัสโุขทยั ฉะนั *นจงึมีความ
เกี1ยวข้องกบัทางสโุขทยั มากขึ *น ในทางรูปแบบศิลปกรรมก็เช่นเดียวกนั เช่นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ทั *ง 3 องค์ที1วดั
ศรีสรรเพชร แสดงว่าได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมเจดีย์ทรงระฆงัควํ1าตามลกัษณะศิลปกรรมสมยัสโุขทยั (ลงักา
วงศ์) ซึ1งตอ่มาก็เป็นแรงบนัดาลใจให้ช่างกรุงศรี-อยธุยาได้คิดแบบทรงระฆงัที1เป็นเหลี1ยมที1เรียกกนัว่าเจดีย์ย่อ
มมุ ที1ถกูต้องควรจะเรียกว่าเจดีย์เพิ1มมมุมากว่า เช่น 
เจดีย์พระศรีสรุิโยทยั พระนครศรีอยธุยา และพระพทุธรูปประทบัยืน ซึ1งเรียกว่าพระศรีสรรเพชร ซึ1งหลอ่ด้วย
สําริดก็ถ่ายรูปแบบมาจากพระพทุธรูปสโุขทยัด้วยเช่นกนั

พระพทุธรูปทรงเครื�องใหญ่ ปางหา้มสมุทร  พระพทุธรูปทรงเครื�องนอ้ย ปางหา้มญาติ



เจดียว์ดัพระศรีสรรเพชญ(์ทรงระฆงั) เจดียศ์รีสุริโยทยั(เพิ�มมุมไมส้ิบสอง) เจดียท์รงเครื�อง วดัสามพิหาร



3. ยุคที$ 3 เป็นยคุตั *งแตพ่ระเจ้าปราสาททองลงมาจนถึงยคุพระเจ้าท้ายสระได้หนักลบัมานิยมสร้างเจดีย์
ตามแบบอย่างอิทธิพลศิลปกรรมชนชาติขอมกนัอีก เป็นเพราะเมืองเขมรได้ตกมาเป็นเมืองขึ *นของไทย ตั *งแตย่คุ
สมเดจ็พระนเรศวรที1ผ่านมา เช่นพระปรางค์องค์ใหญ่ที1วดัชยัวฒันาราม ส่วนพระพทุธรูปซึ1งเคยนิยมปั*นแล้วก็
หลอ่ด้วยโลหะสําริดก็กลบัทําขึ *นด้วยการแกะสลกัศิลาทราย ซึ1งเป็นอิทธิพลศิลปกรรมจากนครวดั นครธมของ
ขอมนั1นเอง ซึ1งดแูล้วก็งดงามสู้ยคุก่อนไม่คอ่ยได้

4. ยุคที$ 4 นบัตั *งแตร่ัชกาลของสมเดจ็พระเจ้าบรมโกศ เรื1อยมาจนกระทั1งสญูเสียกรุงศรีอยธุยาให้แก่พม่า
ในปี พ.ศ.2310 แม้จะทรงโปรดให้มีการสร้างวดัขึ *นใหม่บ้าง แตโ่ดยส่วนมากแล้วจะเน้นการบรูณะวดัเก่า ๆ กนั
มากกว่า ตลอดจนได้สง่ช่างกรุงศรีอยธุยาขึ *นไปทําการบรูณะปฏิสงัขรณ์วดัทางภาคเหนือ เช่นวดัพระศรีรัตนมมากกว่า ตลอดจนได้สง่ช่างกรุงศรีอยธุยาขึ *นไปทําการบรูณะปฏิสงัขรณ์วดัทางภาคเหนือ เช่นวดัพระศรีรัตนม
หาธาต ุพิษณโุลกและพระปรางค์ที1สวรรคโลก สโุขทยั เป็นต้น

 

 



ในช่วงปลายสมยักรุงศรีอยธุยา การสร้างพระพทุธรูปได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมสมยั
สโุขทยัก็คือ ที1เหนือพระเศียรพระพทุธรูปมีพระรัศมีเป็นรูปเปลว แล้วก็พฒันาให้เกิดความงามตามแบบสมยั
สโุขทยัมากขึ *นตามลําดบั พระพกัตร์กลมรูปไข่ เส้นรอบนอกรูปทรงองค์พระพทุธรูปมีความงดงามอ่อนช้อย จน
ในที1สดุก็ถือกนัวา่เป็นพระพทุธรูปสมยัอยธุยาอย่างแท้จริง

ที1พิเศษไปกวา่นั *นสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย มีความนิยมในการสร้างพระพทุธรูปแบบ
ทรงเครื1องกนัมาก ทั *งทรงเครื1องใหญ่และทรงเครื1องน้อย ซึ1งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปกรรมสมยัเชียงแสน 
(ล้านนา) ตวัอย่างพระพทุธรูปทรงเครื1องที1สําคญั ได้แก่พระพทุธรูปประธานในพระอโุบสถที1วดัหน้าพระเมรุ 
จงัหวดัอยธุยาเป็นปางมารวิชยั ขนาดใหญ่แลดงูดงามอย่างยิ1ง แตก่็แฝงไว้ด้วยอํานาจอนัน่าเกรงขามอย่างยิ1ง 
แสดงลกัษณะคติความเชื1อความเคารพนบัถือในพระศรีอาริยเมตไตร ซึ1งจะมาตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงลกัษณะคติความเชื1อความเคารพนบัถือในพระศรีอาริยเมตไตร ซึ1งจะมาตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
ในอนาคตกาล

สว่นงานจิตรกรรมในสมยัอยธุยานบัได้ว่าเป็นศิลปกรรมที1เตม็ไปด้วยคณุค่าทางความ
งามทั *งรูปแบบและเนื *อหาเป็นอย่างยิ1ง ในช่วงต้น ๆ สมยัอยธุยาได้รับอิทธิพลจากรูปแบบจิตรกรรมของสมยั
สโุขทยั และมีอิทธิพลจากจิตรกรรมของจีนอยู่บ้างในบางสว่น แตน่่าเสียดายอย่างมากที1จิตรกรรมสว่นใหญ่ได้
ชํารุดเสียหายไปหลายตอ่หลายแห่งแล้ว จะมีเหลือให้ได้ศกึษากนัตอ่มาก็คือที1กรุผนงัในพระปรางค์ วดัราช
บรูณะ จงัหวดัอยธุยา และที1ภายในพระอโุบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม กบัวดัเกาะแก้วสธุาราม จงัหวดัเพชรบรุี



ลกัษณะงานจิตรกรรมในยคุต้นสมยักรุงศรีอยธุยา นิยมใช้สีเอกรงค์ หรือสีวรรณะเดียว เช่นสีดํา แดง 
เหลือง และขาว และมีการปิดทองลงไปในบางสว่นที1สําคญั เช่นที1กรุผนงัในพระปรางค์วดัราชบรูณะ ตอ่มาใน
ยคุปลายมีการเพิ1มจํานวนสีมากกว่าเดิม เรียกว่าสีพาหรุงค์ มีลกัษณะศิลปกรรมของจีนเข้ามาผสมผสาน เช่น 
ลกัษณะการเขียนภเูขา ต้นไม้และนํ *า ดดัแปลงไม่เหมือนจริงตามธรรมชาติ ส่วนลกัษณะรูปบคุคลมีอิทธิพลทาง
ศิลปกรรมของอินเดียและสมยัสโุขทยั โดยตรงนยัน์ตานั *นกลบัรับมาจากอิทธิพลของภาพเขียนจีน

นอกจากที1กลา่วมาแล้ว ยงัมีงานจิตรกรรมที1นบัวา่ยอดเยี1ยมด้วยรูปแบบและเนื *อหา โดยฝีมือช่างชั *น
ครูจริง ๆ ได้แก่ผลงานจิตรกรรมลายรดนํ *า ลงรักปิดทองประดบัตู้พระไตรปิฎก เป็นภาพสิงสาราสตัว์น้อยใหญ่
ในป่าหิมพานต์ เช่น ผลงานจิตรกรรม ฝีมือครูช่างวดัเชิงหวาย เป็นต้น

ลายรดนํ�าตูพ้ระธรรม ฝีมือครูวดัเชิงหวาย จิตรกรรมฝาผนงั วดัเกาะแกว้สุทธาราม เพชรบุรี ลายรดนํ�าสมยัอยธุยา



พระพุทธรูปปางมารวชิัย  ศิลปะอยธุยา ราวพทุธศตวรรษที� ๒๑ ส่วนฐานนิยมทาํภาพเล่าเรื�อง
มารผจญ ประกอบดว้ยรูปแม่พระธรณี บีบนํ�าจากผมมวย พระยามารและบริวารอยูเ่บื�องล่าง



พระพทุธรูปในสมยัพระเจา้ปราสาททองและพระนารายณ์มหาราช มกัจะมีพระเนตรและพระ
โอษฐเ์ป็นขอบสองชั�น หรือไม่กม็ีพระมสัสุเลก็ ๆ อยูเ่หนือพระโอษฐ์



รูปเทวดาจําหลกั ศิลปะสมยัอยธุยา (บานประตูวดัพระศรีสรรเพชญ)



พระพทุธรูปทรงเครื�อง นิยมทาํกนัมากในปลายสมยัอยธุยาที�เรียกวา่ พระทรงเครื�องใหญ่
และทรงเครื�องนอ้ย โดยเฉพาะพระทรงเครื�องนอ้ยจะมีกรรเจียก ยื�นเป็นครีบออกมาเหนือ
ใบพระกรรณ ดว้ย ซึ�งแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นลกัษณะแบบอยธุยาอยา่งแทจ้ริง



พระพุทธนิมติรวชิิตมารโมลศีรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ เป็นพระพทุธรูปทรงเครื�องใหญ่
ประดิษฐานอยูท่ี�วดัหนา้พระเมรุ



8. ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษที$ 24 – 25)
ในปี พ.ศ.2310 กรุงศรีอยธุยาเสียแก่พมา่ จนกลายสภาพเสียหายยบัเยินจนยากแก่การที1จะฟื*นฟใูห้เป็น

ราชธานีได้อีกครั *ง  คนไทยซึ1งนําโดยสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรุี จงึถอยร่นมาตั *งกรุงธนบรุีเป็นราชธานี เป็นเวลา 15 ปี ต่อมาในปี 
พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รัชกาลที1 1 ทรงเถลงิถวลัย์ราชสมบตัิ สถาปนาราชวงศ์จกัรี จงึโปรดให้
สร้างกรุงรัตนโกสนิทร์หรือกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของประเทศไทยต่อไป

โดยการก่อสร้างพระราชวงัหรือวดัวาอารามต่าง ๆ ทรงโปรดให้สืบทอดรูปแบบศลิปวฒันธรรมและ
ประเพณีต่าง ๆ มาจากราชธานีเดมิ เชน่ ชื1อพระที1นั1ง พระราชวงั หรือชื1อวดัวาอารามต่าง ๆ เป็นต้น

งานสถาปัตยกรรมที1นิยมก่อสร้างกนัในสมยัรัชกาลที1 1, 2 และ 3 มกัสร้างเป็นพระปรางค์ พระเจดีย์
รูปทรงเหลี1ยม เช่นที1พระปรางค์วดัระฆงัโฆษิตาราม, เจดีย์พระศรีสรรเพชรดาญาณ วดัเชตพุนฯ (วดัโพธิ;) และวดัพระศรีรัตนศาสดา
ราม (วดัพระแก้ว) สว่นพระปรางค์ที1วดัอรุณราชวราราม (วดัแจ้ง) ได้ก่อสร้างขึ *นในสมยัรัชกาลที1 2 แต่มาเสร็จในรัชกาลที1 3 ถือวา่
เป็นพระปรางค์ที1มีความวิจิตรสง่างามเป็นอยา่งยิ1งเป็นพระปรางค์ที1มีความวิจิตรสง่างามเป็นอยา่งยิ1ง

เจดียย์อ่มุม วดัเชตุพนฯ (วดัโพธิS ) 



  วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 



 พระปรางค์วดัระฆงัโฆษิตาราม



พระอโุบสถ วดัราชโอรส      
                                                     

พระอโุบสถ วดัราชโอรสปัจจบุนั

       ในสมยัรัชกาลที1 3 และที1 4 กลบัหนัมานิยมก่อสร้างเจดีย์ทรงลงักาหรือทรงระฆงัควํ1าตามแบบอิทธิพล
สมยัสโุขทยั นอกจากนี *อิทธิพลการก่อสร้างรูปแบบศิลปกรรมจีนก็เข้ามา ส่วนผสมผสานประยกุต์เข้ากบั
สถาปัตยกรรมไทยในสมยัรัชกาลที1 3 เพราะได้มีการค้าขายกบัจีนจนเศรษฐกิจมั1งคั1งอย่างยิ1ง เช่น วดัราช
โอรส เป็นต้น
       ครั *นพอช่วงปลายรัชกาลที1 3  ต้นรัชกาลที1 4 ได้เริ1มมีกระแสของอารยธรรมตะวนัตกได้แพร่หลายเข้ามา
และ เพิ1มมากขึ *น ๆ ตามลําดบั ดงันั *นย่อมมีผลกระทบโดยตรงตอ่ศิลปกรรมไทยสาขาต่าง ๆ อย่างหลีกเลี1ยง
ไม่ได้  จนมีคํากล่าวกนัว่า “รัชกาลที1 3 ทรงโปรดศิลปะแบบจีน รัชกาลที1 4 ทรงโปรดศิลปะแบบฝรั1ง”



       สถาปัตยกรรมตะวนัตกที1สร้างขึ *นในสมยัรัชกาลที1 5 ที1สําคญัได้แก่ พระที1นั1งอนนัตสมาคม เป็นศิลสปกรรม
แบบอย่างอิตาลี มีหลงัคาเป็นโดมโค้ง และพระที1นั1งจกัรีมหาปราสาทนั *นก็พิเศษในสว่นที1เป็นสถาปัตยกรรม
ผสมผสานกนัระหว่างศิลปกรรมไทย ที1มียอดแหลมหลงัคาทรงมณฑป ส่วนอาคารนั *นเป็นแบบอย่างตะวนัตก 
เพราะออกแบบโดยสถาปนิกชาวองักฤษ

พระที�นั�งอนนัตสมาคม



พระที�นั�งจกัรีมหาปราสาท 



อย่างไรก็ตามในสมยัรัชกาลที1 5 ก็ได้มีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมไทย ตามแบบแผนโบราณประเพณีของไทย
ขึ *น ได้แก่ พระอโุบสถวดัเบญจนบพิตร สร้างด้วยหินอ่อนและหน้าตา่งประดบักรุด้วยกระจกสี โดยมีสมเดจ็พระ
บรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ทรงเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ ถือกนัว่าเป็นสถาปัตยกรรมไทยใน
สมยัรัตนโกสินทร์ ที1มีความงามเป็นเลิศเลยทีเดียว

 วดัเบญจมบพิตร 



                  ประติมากรรมในสมยัรัตนโกสนิทร์ โดยทั1วไปพระมหากษัตริย์ในยคุรัชกาลต้น ๆ ได้ทรงรวบรวมพระพทุธรูปต่าง ๆ มา
จากเมืองเก่าสโุขทยั อยธุยา และเชียงใหม ่ เข้ามาประดิษฐานไว้ในกรุงเทพฯ เป็นจํานวนมาก แม้ว่าในรัชกาลที1 2 ทรงโปรดให้สร้าง
พระพทุธรูปขึ *น แตน่ิยมเน้นความสวยงามในเครื1องประดบัมากกว่าความงามของพระพกัตร์ที1แสดงออกของพระพทุธรูปในสมยัรัชกาล
ที1 3 ทรงโปรดให้หลอ่พระพทุธรูปสําริดไว้จํานวนมาก เพื1อนําไปประดิษฐานในหอราชพงศานสุรณ์ ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม

ต่อมาในสมยัรัชกาลที1 4 มีการเปลี1ยนแปลงอย่างสําคญัในเรื1องการสร้างพระพทุธรูป เพราะทรงโปรดให้สร้างพระพทุธรูป 
ที1มีลกัษณะเหมือนมนษุย์มากกว่าที1ผ่านมาในอดีต ถือได้ว่ามีลกัษณะของพระพทุธรูปที1เป็นแบบฉบบัของ
ตนเอง คือมีลกัษณะโดยรวมใกล้ความเป็นมนษุย์มากขึ *น การปั *นจีวรเป็นริ *ว บนพระเศียรไมม่ีต่อพระเมาล ี มีพระพทุธรูปที1สําคญัดงันี * 
เช่น พระพทุธสมัพรรณี พระนิรันตราย และพระพทุธสหิิงค์ปฏิมา

นอกจากนี *ได้โปรดให้หลวงเทพรจนา (พลบั) ประติมากรในสมยันั *น ปั *นพระรูปจากพระองค์จริง ทรงโปรดให้หลอ่และ
ปัจจบุนัได้ประดิษฐาน ณ พระที1นั1งเวชยนัตปราสาท จงัหวดัเพชรบรุี

ในสมยัรัชกาลที1 5 ทรงโปรดให้สร้างพระบรมราชานสุาวรีย์ โดยพระองค์ทรงเสดจ็เป็นแบบให้ประติมากรชาวตะวนัตก 
(ฝรั1งเศส) ปั *นและหลอ่ ได้แก่พระบรมรูปทรงม้า ซึ1งมีลกัษณะเหมือนจริงหรือสจันิยม แต่ในสมยันี *ได้โปรดให้มีการปั *นหลอ่พระพทุธชนิ

ในสมยัรัชกาลที1  ทรงโปรดให้สร้างพระบรมราชานสุาวรีย์ โดยพระองค์ทรงเสดจ็เป็นแบบให้ประติมากรชาวตะวนัตก 
(ฝรั1งเศส) ปั *นและหลอ่ ได้แก่พระบรมรูปทรงม้า ซึ1งมีลกัษณะเหมือนจริงหรือสจันิยม แต่ในสมยันี *ได้โปรดให้มีการปั *นหลอ่พระพทุธชนิ
ราชจําลอง เป็นพระพทุธรูปขนาดใหญ่ที1นํามาประดิษฐานในพระอโุบสถวดัเบญจนบพิตร

      พระพุทธรูปนิรันตรายสาํริด
สมยัรัชกาลที� 4



พระพทุธรูปทรงเครื�องรัตนโกสินทร์



งานประติมากรรมในสมยัรัชกาลที1 6 และที1 7 มีลกัษณะเหมือนจริงมากกว่าที1ผ่านมาเพราะงาน
ศิลปกรรมแบบตะวนัตกได้เข้ามาผสมผสานเป็นสว่นหนึ1งของศลิปกรรมและวฒันธรรมของไทยแล้ว ตามพระราชวงั อาคาร
สถานที1ราชการ อาคารพาณิชย์และตามสวนสาธารณะต่าง ๆ ได้มีการนําประติมากรรมดงักลา่วมามีสว่นประดบัตกแต่งด้วย

ที1สําคญัก็คือรัชกาลที1 6 ทรงสนบัสนนุให้ตั *งโรงเรียนเพาะช่าง ซึ1งมีการเรียนการสอนศิลปกรรมการ
ช่างต่าง ๆ ทั *งแบบตะวนัตกและประเพณีไทย นอกจากนั *นได้จ้างช่างประติมากรรมชาวอิตาเลียน คือ ศาสตราจารย์โคราโด เฟโรจี 
(Corrado Feroci) แห่งสถาบนัศิลปะนครฟลอเรนซ์ ภายหลงัโอนสญัชาตแิละเปลี1ยนชื1อเป็นไทยว่า “ศิลป์ พีระศรี”

ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี ได้เข้าไปปั *นพระบรมรูปของรัชกาลที1 6 จากพระองค์จริงขนาดเท่าพระองค์
จริงและนําไปประดิษฐานในปราสาทพระเทพบดิรในสมยัต่อมารัชกาลที1 7 ทรงโปรดให้ดําเนินการปั *นหลอ่ พระบรมราชานสุาวรีย์
รัชกาลที1 1 เป็นประติมากรรมสําริดขนาดใหญ่ถึง 3 เท่าของคนจริง ให้นําไปประดิษฐานที1เชิงสะพานพระพทุธยอดฟ้าฯ ในปี 
พ.ศ.2475พ.ศ.2475

ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี นอกจากรับราชการเป็นประติมากรแล้ว ท่านยงัได้ดําเนินการจดัสอนวชิา
ศิลปกรรม โดยตั *งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมและต่อมาสถาปนาเป็นมหาวิทยาลยัศิลปากรในปัจจบุนั เพื1อให้การศกึษาทางด้าน
ศิลปกรรมสาขาต่าง ๆ แก่เยาวชนของไทย ซึ1งหลกัสตูรการศกึษาก็เป็นไปตามแบบแผนวิชาการของตะวนัตก ได้ผลติศิลปิน
ออกมามีทั *งจิตรกร ประติมากร และมณัฑนากร

     โดยภาพรวมแล้วงานศลิปกรรมในสมยันี * มีลกัษณะรูปแบบเหมือนจริง หรือสจันิยมเป็นสว่นมาก 
ผลงานทางด้านประตมิากรรม นอกจากท่านได้สร้างอนสุาวรีย์เอาไว้หลายแห่งแล้ว บรรดาลกูศิษย์ต่าง ๆ ของท่านก็ได้สืบทอด
เจตนารมณ์ตอ่จากท่านในงานสร้างอนสุาวรีย์เอาไว้เป็นอย่างดี



        ผลงานชิ *นที1สําคญัอย่างยิ1งที1ท่านศาสตราจารย์
ศิลป์  พีระศรี ได้ปั *นเป็นต้นแบบขึ *นไว้ก็คือ
พระพทุธรูปปางลีลา ฉลอง 25 พทุธศตวรรษ โดย
ท่านได้นําพทุธลกัษณะและแรงบนัดาลใจมาจาก
พระพทุธรูปสมยัสโุขทยั หลงัจากท่านได้เสียชีวิตในปี 
พ.ศ.2505 แล้วบรรดาลกูศิษย์รุ่นหลงั ๆ ก็ได้นําไป
ปั *นขยายขนาดใหญ่ขึ *นพร้อมทั *งหลอ่ด้วยโลหะ แล้ว
นําไปประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ บริเวณพทุธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม

พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

พระประธานพุทธมณฑลเป็นพระพุทธรูปปางลีลา โดยการ
ผสมผสานความงามแบบสุโขทยัเขา้กบัความเหมือนจริง ออกแบบ
และสร้างโดย ศาสตราจารยศ์ิลป พีระศรี

มณฑล จงัหวดันครปฐม



                                    

     
                               

     สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์
   ประทบัยนืคู่กบัศาสตราจารยศ์ิลป์  พีระศรี

       คราวเสดจ็ตรวจการปั� นพระบรมรูปพระบาท
   สมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ซึ�งปัจจุบนั

ประดิษฐานอยู ่ณ ปราสาทพระเทพบิดร                                      



ประติมากรคนสําคญัที1เป็นลกูศิษย์ของศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี มีดงันี * นายแสวง สงฆ์มั1งมีนาย
ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์  นายเขียน ยิ *มศิริ  นายสทิธิเดช แสงหิรัญ  นายสนั1น ศิลากร เป็นต้น

ในปัจจบุนันี *การสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมร่วมสมยั (สมยัใหม)่ ได้มีการเปลี1ยนแปลงไปตาม
สภาพความเจริญก้าวหน้าของสงัคม วฒันธรรม และการศกึษา โดยมีวิชาการทางวิทยาศาสตร์ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครอง เป็นแรงผลกัดนัอย่างสาํคญัให้ก้าวหน้าไปในอนาคต ยิ1งในยคุโลกาภิวฒัน์ สงัคมของข่าวสารข้อมลูที1มีการ
ติดต่อสื1อสารกนัโดยสะดวกและรวดเร็วทนักนัเกือบทั *งโลก เหลา่นี *ย่อมนํามาซึ1งลทัธิศิลปกรรมที1มากมายไปด้วยรูปแบบเนื *อหาต่าง 
ๆ ที1แปลกใหมท่นัสมยั หลั1งไหลเข้ามามีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปกรรมร่วมสมยัของไทยในทกุประเภทอย่างที1ยากจะหลีกเลี1ยง
ไปได้

ดงันั *น ศิลปินหรือประติมากร จิตรกรในปัจจบุนั จงึมีวิถีทางการสร้างสรรค์ การทดลอง ค้นคว้า ทั *ง
รูปแบบ เนื *อหา ตลอดจนเทคนิคแปลก ๆ ใหม ่อย่างอิสรเสรีเต็มความสามารถ

สิทธิเดช  แสงหิรัญ  2499



                                        ชื1อภาพ “เสียงขลุ่ยทิพย์” โดย เขียน ยิ *มศิริ เทคนิค  สําริด ขนาด 35x58.5 ซม. ปี 2492 

                                        รางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง จากการแสดงศลิปกรรมแห่งชาติ ครั *งที1 1
                                        

ชื1อภาพ “ลกูม้า” โดย ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ เทคนิค 
ปลาสเตอร์  ขนาด 72x100x52 ซม. ปี 2493

รางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง การแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั *งที1 2

                                        


